
 

 

     

              

                                                 

 
УКРАЇНА 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

 
П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

засідання виконавчого комітету міської ради 

16 серпня   2017 року о 10.00              

                                                     

№ 

п/п 
Назва питання Доповідач та співдоповідач 

1 2 3 

1.  Про порушення клопотання про  

присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» 

Ковальчук        Ірина Анатоліївна- начальник 

управління у справах сімʼї, молоді і спорту міської 

ради  

2.  Про виділення сил та засобів з місцевих 

ресурсів для забезпечення проведення 

мобілізації людських і транспортних 

ресурсів на території міста Житомира  

Матвієць  Андрій Валерійович- військовий комісар 

Житомирського ОМВК 

 

3.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету  міської ради від 

16.05.2017 № 456 «Про встановлення 

вартості проїзду в міському 

пасажирському транспорті загального 

користування» 

Васянович Валентин Володимирович- заступник 

начальника управління транспорту і звʼязку міської 

ради 

 

4.  Про встановлення видів та вартості 

проїзних квитків (пакетів послуг) в 

міському громадському транспорті  

 

5.  Про затвердження складу міської комісії 

з безпеки дорожнього руху  

 

6.  Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Центр 

захисту тварин» Житомирської міської 

ради на 2018 рік 

Мельник Олександра Василівна- директор КП 

«Центр захисту тварин» міської ради 

 

7.  Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства 

«Житомирська госпрозрахункова 

стоматологічна поліклініка» 

Житомирської міської ради на 2018 рік 

Нестерчук Олена Василівна – головний лікар КП 

«Житомир-ська госпроз-рахункова стоматологічна 

поліклініка»  міської ради 

 

8.  Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства 

«Профілактика» Житомирської міської 

ради на 2018 рік 

Вербич Олена Володимирівна – директор  КП 

«Профілактика» міської ради 

 

9.  Про затвердження ескізу меморіальної 

дошки Бабичу Сергію Олексійовичу 

Блажиєвський Ігор Йосипович – директор 

департаменту містобудування та земельних 

відносин міської ради 

10.  Про надання згоди Житомирській 

обласній організації Українського 

товариства охорони пам’яток історії та 

культури на встановлення пам’ятної 

дошки Українському Незалежному 
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театру у місті Житомирі 

11.  Про реєстрацію фізичних осіб за місцем 

проживання  

Ярош Ірина Віталіївна- нача-льник управління 

ведення реєстру територіальної громади  міської 

ради  

12.  Про встановлення режиму роботи 

обʼєктів торгівлі, закладів ресторанного 

господарства та сфери послуг в нічний 

час на території м. Житомира 

Костриця Микола Миколайович – директор 

департаменту економічного розвитку міської ради 

 

13.  Про зняття з балансу жилого будинку 

№20 А по вул. Леха Качинського 

Оніщенко Андрій Анатолійович– в.о. начальника 

управління житлового господарства міської ради 

14.  Про надання дозволу на порушення 

благоустрою по   пров. Перехідному, 3 

Марцун Олександр Васильович-начальник 

управління комунального господарства міської 

ради  

15.  Про взяття громадян на квартирний 

облік за місцем роботи  

Сидун Надія Ігорівна- начальник відділу по обліку 

та розподілу  жилої площі міської ради  

16.  Про включення жилих приміщень до 

числа службових та надання жилої 

площі 

 

17.  Про виключення з числа службових 

жилих приміщень 

 

18.  Про надання громадянам жилої площі  

19.  Про продовження строку проживання 

громадян у житлових приміщеннях з 

фонду житла для тимчасового 

проживання 

 

20.  Про внесення доповнень в додаток до 

рішення виконавчого комітету міської 

ради від 06.07.2016 № 590 

Ліпінська Людмила Іванівна – заступник директора 

депар-таменту праці та соціального захисту 

населен-ня міської ради 

21.  Про надання адресних соціальних 

допомог пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим верствам населення 

та іншим категоріям громадян міста 

Житомира  

 

22.  Про відшкодування витрат на поховання  

23.  Про виплату одноразової адресної 

допомоги багатодітним родинам, які 

мають шість і більше дітей 

 

24.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

Комар Валентина Володимирівна -  заступник 

начальника служби у справах дітей міської ради  

25.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

26.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

27.  Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

28.  Про  встановлення  опіки над малолітнім  

29.  Про направлення до державного 

дитячого закладу 
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30.  Про направлення до державного 

дитячого закладу 

 

31.  Про вибуття вихованки з дитячого 

будинку сімейного типу родини  

 

32.  Про надання дозволу на виїзд для 

продовження навчання у коледжі Сен 

Мішель в м. Солемі (Франція), 

неповнолітньому   

 

33.  Про поповнення дитячого будинку 

сімейного типу родини       

 

34.  Про  затвердження   висновку   щодо 

визначення місця проживання 

малолітніх дітей  

 

35.  Про затвердження висновку щодо 

позбавлення батьківських прав  

 

36.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки  

 

37.  Про надання дозволу на дарування 

житла на ім’я дітей 

 

38.  Про надання дозволу на дарування 

житла 

 

39.  Про надання дозволу на дарування 

житла та земельної ділянки      

 

40.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

41.  Про надання дозволу на дарування 

житла  

 

42.  Про надання дозволу на дарування 

житла на ім’я малолітньої                 

 

43.  Про надання дозволу на дарування 

житла на ім’я малолітньої  

 

44.  Про надання дозволу на дарування 

житла на ім’я неповнолітньої  

 

45.  Про надання дозволу на купівлю  

46.  Про надання дозволу на купівлю   

47.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів неповнолітньому           

 

48.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів неповнолітньому  

 

49.  Про надання дозволу на підписання 

необхідних документів  

 

50.  Про надання дозволу на продаж житла 

від імені малолітнього  

 

51.  Про надання дозволу на продаж житла 

від імені малолітньої  

 

52.  Про надання дозволу на продаж житла 

від імені малолітньої  

 

53.  Про надання дозволу на продаж житла 

від імені малолітньої  

 

54.  Про надання дозволу на продаж житла 

неповнолітнім            

 

 

Керуючий справами                                                                  О.М.Пашко 


